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I . 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 

 
1. Název školy: Gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha s.r.o. 

Adresa: Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 - Chodov 
 
2. Zřizovatel: EDUCAnet a.s., Střimelická 2495, 141 00 Praha 4 

Ředitel: Mgr. Jakub Pour, MBA 
Statutární zástupce: Ing. Bc. Jaroslav Solfronk 
IZO školy: 110036514 
REDIZO: ředitelství školy 600005305 
 

3. Webové stránky: https://praha.educanet.cz 
 
4. Cílová kapacita: 440 
 
5. Obory vzdělávání: 

 
škola kód název 

oboru/vzdělávacího 
programu 

cílová kapacita 
oboru/programu 

poznámka 

EDUCAnet - 
gymnázium, SOŠ 

a ZŠ s.r.o 

79-01-C/01 Základní škola 160  

 
6. Místo poskytování vzdělávání ne školských služeb:  

a. Roztylská 1860/1, Praha 4  Chodov - 148 00 
b. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Libeň, 186 00 
c. Jírovcovo nám. 1782/1, Praha 4 Chodov, 148 00 

 
7. Charakteristika materiálně technického vybavení 
Budova školy je složena z 8 kmenových učeben (G1/G2/G3/G4/C1/C2/C3/C4) a dále           
4 odbornými učebnami (učebna ICT, učebna chemie, jazyková učebna U1 a U2).            
Veškeré učebny školy jsou vybaveny - PC, dataprojektorem, plátnem, připojením k           
Wi-Fi. Učebna chemie je vybavena pomůckami na výuku chemie, biologie a fyziky. 
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8. Školská rada - ve školním roce 2017/18 
 
Složení školské rady: 
 

Mgr. Veronika Vrtělková, Hana Šavarová, PharmDr.Irena Vaiglová, Bc. Petr 
Minářík, Lucie Pourová, Jana Mallatová  
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II. 
PRACOVNÍCI ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY 

 
Úvodní slovo ředitele školy 

Mgr. Jakub Pour, MBA 
 
Vážení rodiče, dovolte mi , abych Vám na konci školního roku 2017/18 poděkoval za              
vynikající spolupráci. Uvědomuji si, že tento školní rok byl plný změn, a velmi si              
vážím toho, jak jste to jako rodiče zvládli. Ve školním roce se nám povedlo hodně               
věcí, na které jsme pyšní. Rozjelo se formativní hodnocení žáků, díky kterému se             
zlepšily studijní výsledky ve všech ročnících. Úspěšně jsme dotáhli i postupové           
projekty v 1. ročníku, díky kterému se studenti naučili pracovat soustavně v týmu,             
prezentovat své postupy a obhájit své názory a výsledky celoroční práce. Ve druhém             
ročníku byly zavedeny ročníkové práce, nejlepších výsledků dosáhli převážně         
studenti oboru bilingvní gymnázium. Jejich angličtina byla naprosto excelentní. Třetí          
ročník završil tento školní rok mezinárodními zkouškami z anglického jazyka.          
Výsledkem těchto zkoušek je: 10 studentů s úrovní C1 (CAE), 12 studentů s úrovní              
B2 (FCE), 7 studentů s úrovní B1 (PET). Všichni tito studenti by úspěšně             
odmaturovali o jeden rok dříve, což nás velmi těší. Mezi další úspěchy patří i to, že v                 
rámci sponzorství se vybralo na stipendia 170.000,- Kč a je možno nadále            
poskytovat prospěchová či sociální stipendia studentům. Pro školní rok 2018/19          
jsme si stanovili cíl v oblasti sponzorství na částku 200.000,-, pevně věřím, že s Vaší               
pomocí se nám to společně podaří splnit. Velmi si vážíme i toho, že ve školním roce                
2017/18 se uspořádalo několik zahraničních školních akcí - výjezd do Norska a Irska             
a pro školní rok 2018/19 plánujeme centrální výjezdový týden, v průběhu kterého si             
budou moci žáci vybrat z několika výjezdů po ČR a mimo ČR, zejména po EU.               
Během letních prázdnin došlo k rekonstrukci zbylého 2.patra, kde vznikly centrální           
šatny pro 1. stupeň základní školy, IT učebna a 2 jazykové učebny. Rád bych Vám               
touto cestou poděkoval a popřál příjemný školní rok 2018/19. 
 

 
Úvodní slovo zřizovatele 

 
Mgr. Veronika Mallatová Bartošová 

 
Dovolte mi, abych jako jednatelka společnosti promluvila za zřizovatele školy. Před           
více než deseti lety nastavili zřizovatelé vizi školy, která nebyla třeba od té doby              
aktualizovat. Jednalo se v té době o tak převratné myšlenky, že cesta k jejich  
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naplňování byla a stále je velmi trnitá. Řada odborníků a poslední dobou i laiků o               
zásadách moderního školství hovoří, ale stále ještě je třeba při naplňování vize            
překonávat řadu překážek, které jsou zčásti dány určitým ukotvením a konzervací           
právních předpisů, zčásti absencí dlouhodobé kontinuální koncepce, která naváže         
na to dobré z našeho tradičního školství a zároveň překoná to zastaralé.  
Naše škola se o toto stále snaží, něco lze změnit jako by mávnutím kouzelného              
proutku, jiné věci trvají déle. Přesto mohu konstatovat, že se k vizi přibližujeme. K              
vizi, kterou bereme jako metu, již není možno pokořit, ale splynout s ní tak, aby se                
naše škola co nejvíce podobala reálnému životu a aby naši učitelé byli kouči našich              
žáků, nikoli jen mentory či psychology.  

 
Úvodní slovo zástupkyně ředitele 

Mgr. Miroslava Krupková  
 
Školní rok 2017/2018 byl rok plný změn. Tyto změny bylo nutné provést, abychom             
se mohli zase o kousek přiblížit k vizi EDUCAnetu. Nastavili jsme pravidla            
formativního hodnocení, ve kterém se žáci brzy zorientovali a pochopili jeho přínos,            
odstranili jsme tak, zejména na prvním stupni, stres a zaškatulkování žáků dle jejich             
vědomostí /a dovedností. Projektové vyučování ve školním roce 2017/18 probíhal          
spíše v menších projektech v rámci jednotlivých tříd, aby se děti naučily pracovat             
mezi sebou. V letošním školním roce 2018/2019 se projektové vyučování posune           
zase dále. Žáci budou připravovat workshopu pro ostatní třídy. Cílem projektů je            
dětem, co nejreálněji přiblížit život kolem nich a připravit je na něj. Dalším úspěchem              
bylo zintenzivnění výuky anglického jazyka. Žáci I. a II. stupně skládali cambridge            
exam. Všichni uspěli s těmito výsledky: A1 Starters - 7 žáků, A1 Movers - 8 žáků,                
A2 - 11 žáků, B1 - 10 žáků, B2 - 8 žáků. Velmi nás jejich úspěchy těší.   
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1. Pedagogičtí pracovníci školy 
a. Počty pedagogických pracovníků 

EDUCAnet - gymnázium, SOŠ a 
ZŠ Praha s.r.o. 

 
Gymnázium, Informační 

technologie 

Vzdělání 
Vyučované předměty 

ve školním roce 
2016/17 

Vedení školy  
Mgr. Jakub Pour, MBA, PEDF UK v Praze, 

BI-CH 
 

Ing. Bc. Jaroslav Solfronk, ČVUT v Praze 
 

Mgr. Miroslava Krupková 
 

 
EKU 

 
 

MAT, FYZ 
 

MAT 

Pedagogičtí pracovníci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Iveta Matyášková 
PEDF UK Praha, Učitelství 1. stupeň 

 
Mgr. Monika Gaždová 

PEDF UK Praha, Učitelství 1. stupeň 
 

Mgr. Martina Malá 
PEDF Masarykova univerzita Brno, 1. stupeň 

 
PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph. D 

PEDF UK Praha, FRJ - ART 
 

Mgr. Kristýna Rusnáková 
PEDF UK Praha, Psychologie 

 
Alena Vyčítalová 

 
Mgr. Veronika Vrtělková, PEDF UK v Praze, 

NEJ - ZSV 
 

Mgr. Dagmar Findová, PŘF Olomouc, BI - 
ZEM  

 
PhDr. Eva Tarabová, PEDF UK v Praze, BI - 

CH 
 

PhDr. Veronika Bártová, FF UK v Praze, DĚJ 
- ČJL 

 
Mgr. Helena Poněšická, PEDF UK v Praze, 

DĚJ - FRJ 
 

Mgr. Miroslav Slowik, FF Ostrava, ČJL - ŠPJ 
 

ČJL, MAT, ČJS, TEV, 
WRK 

 
ČJL, MAT, ČJS, TEV 

 
 

MAT, ČJL, TEV 
 

ČJL, MAT, ČJS 
 
 

ČJL, MAT, TEV,  
 

ČJL, MAT, ČJS 
 

NEJ, ZSV, SVS 
 
 

BI, ZEM, ZES 
 
 

BI, CH, BIS, CHES, 
SCN 

 
DĚJ, ČJL, LIS, DES 

 
 

FRJ 
 
 

ČJL, ŠPJ 
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Rodilí mluvčí 
 
 
 

Mgr. Tereza Vodičková, PEDF UK v Praze, 
ČJL - ZSV 

 
Mgr. Tomáš Braun, UJEP, anglický jazyk 

 
Mgr. Irena Horváthová, UJAK Bratislava, AJ - 

DĚJ 
 

Ing. Vojtěch Reischl, VŠE Praha 
 

Mgr. Šárka Švábová, Metropilolitní univerzita 
Praha,Mezinárodní vztahy  

 
Mgr. Alena Ferenčíková, UJAK Bratislava, 

MAT - FYZ 
 

Ing. Tereza Hudcová, VŠCHT Praha 
 

Mgr. Štěpán Kurka, MAT-FYZ UK v Praze, 
ICT - MAT 

 
Mgr. Veronika Prokůpková, FTVS UK v Praze, 

TEV 
 

Blanka Pikalová 
Alena Harvalíková 

 
 

Agnieszka Critchlow, PhD. 
Jose Alechandro Cruces 

Paul Liu 
Nicole Caniglia 
Stephen Burks 

ČJL, LIS, ZSV 
 
 

AJ 
 

AJ 
 
 

ICT, SICT 
 

ŠPJ, HIS 
 
 

MAT, FYZ 
 
 

MAT, CHEM 
 

MAT, ICT 
 
 

TEV 
 
 

školní družina 
školní družina 

 
 

AJ 
AJ, SCN 
AJ, EVV 

AJ 
AJ 
AJ 

 
 
b.  Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

Škola  
Počet pedagogických pracovníků 

celkem v % z celkového počtu 
pedagogických pracovníků 

EDUCAnet - gymnázium, 
SOŠ a ZŠ Praha s.r.o. 

 
Základní škola 

kvalifikovaní 30 97% 

nekvalifikovaní 1 3% 
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c. Další vzdělání pedagogických pracovníků  
 

Jméno učitele Seznam školení a dalšího vzdělávání 

Mgr. Jakub Pour, MBA Zahájeno studium - Dolnoslezská vysoká škola Wroclaw - 
studium pedagogika - psychologie 

LIGS University - doktorské studium 

Mgr. Dagmar Findová projekt OP VVV „Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje 
klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností“ - PEDF 

UK 

Mgr. Veronika Vrtělková Heterogenní třída a praktická tvorba v němčině 
Finanční gramotnost  

Webinerář: Praktické tipy k písemné maturitě z německého 
jazyka 

Němčina pro profesní uplatnění 

PhDr. Eva Tarabová ERASMUS + klíčová aktivita 1 
Zvýšení kvality vzdělávání žáků 

Šifrování ve výuce přírodních věd 
Grafologie - odborný kurz 

Teaching about learning - Erasmus plus kurz - Island 

Mgr. Jan Kyška ERASMUS + klíčová aktivita 1 
Job-shadowing Dánsko 

Používáme metodu CLIL 
Hospitace - součást řízení školy 

Mgr. Irena Horváthová The 12th International and 16th National ATECR Conference 
Novy pohled na žáky s SPU na ZŠ a SŠ 

Vzděláváme s podporou digitálních technologií 
Assessing Writing at Primary and Secondary Schools 

Kurz grafologie 
A Game of Phones, mobile learning 

Pestrobarevnost hlavního proudu současní americké litratury  

Mgr. Iveta Matyášková Zřetel - Hodnocení žáků s SPU 
Zřetel - Problematika žáků s ADHD 

Mgr. Monika Gaždová Čtenářská gramotnost 
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2. Nepedagogičtí pracovníci školy 
 

a.počty osob 
 

Fyzické osoby celkem Přepočtené na plně zaměstnané 

5 19% 

 
b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 
Název školení Obsah 

Spisová služba ve školství Spisová služba ve školství, archivace dokumentů 
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III. 

ÚDAJE O ŽÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 
 

1. Počty tříd 

EDUCAnet - gymnázium, SOŠ a 
ZŠ Praha s.r.o. 

počty tříd počet žáků 

Základní škola I. stupeň 
Základní škola II. stupeň 

8 
4 

98 
65 

Změny v počtech žáků přerušili vzdělávání: 0 
nastoupil po přerušení: 0 

sami ukončili vzdělávání: 0 
vyloučeni ze školy: 0 

nepostoupili do vyššího ročníku: 0 
přestoupili z jiné školy: 6 

přestoupili na jinou školu: 12 
jiné důvody: 0 

 

1. Průměrný počet žáků na třídu 

EDUCAnet - gymnázium, SOŠ a 
ZŠ Praha s.r.o. 

průměrný počet na třídu poměrný počet žáků na učitele 

Základní škola I. stupeň 
Základní škola II. stupeň 

12,25 
16,25 

8,09 
2,95 

 

2. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji 

škola kraj JC JM KV VY KH LI MS OL PA PL ST US ZL celkem 

EDUCAnet - 
gymnázium, 
SOŠ a ZŠ 

Praha s.r.o. 

počet 
žáků 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

nově 
přijatí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

škola  EDUCAnet - gymnázium, SOŠ a ZŠ Praha s.r.o 

z celkového počtu žáků / studentů: prospělo s vyznamenáním 119 

neprospělo 0  

opakovalo ročník 0  

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 160 

tj. % z celkového počtu žáků/studentů 100 % 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 81,81 

z toho neomluvených 0 

 

1. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2018/2019 
a. Základní školy 

počet přihlášených celkem 27 

počet přijatých celkem 18 

počet odkladů povinné školní docházky 1 
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1. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Vzdělávání cizinců na základní škole probíhá podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,             

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 20. Cizinci mají dle výše              

zmíněného paragrafu nárok na přístup ke vzdělání za stejných podmínek, jako občané            

České republiky. Začleňování cizinců do výuky probíhala ve spolupráci s výchovným           

poradcem a vytvořením individuálního vzdělávacího plánu, dle jeho doporučení.         

Vyrovnávací plán byl vytvořen zejména na český jazyk, v ostatních předmětech však jeho             

jazyková bariéra a potřeby žáky byla taktéž zohledněny. S žáky cizinci se pracuje             

individuálně ve spolupráci výchovného poradce, Miroslava Slowika, třídní učitelky, učitelů na           

jednotlivé předměty a rodiči. Celkový počet cizinců na základní škole jsou 7. 

2. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 

Speciální výchova a vzdělávání žáků probíhá podle platné legislativy, kterou vymezuje           

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném            

vzdělávání. Vytvoření podmínek a individuálního vzdělávacího programu či přidělení         

asistenta probíhá ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 11 a 12,            

výchovného poradce, Miroslava Slowika a rodičů či zákonný zástupců. Cílem je vytvoření            

podmínek, které jsou pro dítě nezbytně nutné. S rodiči jsou pořádány pravidelná setkání,             

kde jsou vyhodnocovány cíle vyplývající s individuálního vzdělávacího programu,         

podpůrných opatření. 

3. Školní vzdělávací program 

Kompletní ŠVP je k nahlédnutí na webových stránkách, hodinová dotace v jednotlivých            

předmětech níže. 
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IV. 

PREZENTACE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA VEŘEJNOSTI 
 

1. Výchovné a kariérové poradenství - Mgr. Miroslav Slowik 
 

V roce 2017/2018 se základní škola EDUCAnet orientuje na práci se zavedenou            
inkluzí dle školského zákona. Inkluze je realizována v souladu s předpisy a            
vyhláškami MŠMT. Inkluze jako taková se stává jednou ze školním politik a výrazně             
přispívá k ideové orientaci školy, zaměstnanců a žáků, kteří tak výraznou měrou            
přispívají k zapojení žáků se specifickými potřebami do běžného společenského          
života.  
Výchovné poradenství na základní škole bylo vedeno výchovným poradcem Mgr.          
Miroslavem Slowikem, a to na základě spolupráce školy jako vzdělávací instituce,           
rodiči a institucemi zprostředkovávajícími poradenskou činnost směrem k rodičům a          
směrem ke škole. Významnou spolupráci navázala škola s        
Pedagogicko-psychologickou poradnou na Praze 11 a 12, kam škola spadá          
obvodem. Užší spolupuráci se školou vede dr. Nekolná, která školu navštěvuje v            
pravidelných intervalech a vykonává nad školou kontrolní dozor. 
 
Způsob práce ve škole je zajišťován dohledem výchovného poradce nad dětmi se            
speciálními potřebami, zejména s poruchami učení a pozornosti. K letošnímu roku           
byla zřízena vychovatelna, kde jsou bez přítomnosti třetích osob prováděny          
diagnostické rozhovory se žáky. V tomto probíhá úzká spolupráce s třídními učiteli a             
vedením školy. Výchovný poradce provedl rovněž několik rozhovorů s rodiči žáků,           
aby došlo k narovnání některých nežádoucích jevů v chování studentů a vedl            
výchovné komise, které se podrobně zabývaly hledáním řešení konfliktních situací          
vzniklých při porušení školního řádu. 
 
2. Prevence rizikového chování 

1.      Primární cíle prevence (PP) 

 Krátkodobé cíle 

●   Zlepšit znalosti žáků v oblasti sociálně – patologických jevů, 

● Vyhradit určitý počet hodin pro školní preventivní aktivity, 
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● Zvyšovat sociální kompetence žáků, rozvíjet dovednosti zakotvené v         
ŠVP, 

● Realizovat aktivity preventivního programu v rámci školních i         
volnočasových aktivit, 

● Pravidelně navštěvovat a vyhledávat tematická divadelní a filmová        
představení, přednášky, besedy s odborníky a exkurze a nabízet         
četbu knih a časopisů s danou tematikou, 

● Nabídnout rodičům didaktické materiály a poradenskou činnost, 

● Spolupracovat s ostatními kolegy, spolupracovat s výchovným       
poradcem 

Střednědobé cíle 

● Vytvořit funkční preventivní program školy, 

● Získávat podporu a pochopení všech pedagogických pracovníků       
školy v otázce nutnosti prevence a její realizace, 

● Zlepšovat komunikační a asertivní dovednosti, zlepšovat      
sebeovládání a nenásilné zvládání konfliktů, 

●  Zapojit organizace do preventivního programu školy, 

●  Usilovat nadále o dobré vztahy mezi školou a rodinou, 

●  Podporovat volnočasové aktivity a zájmové kroužky, 

● Podporovat průběžné vzdělávání všech pracovníků školy v oblasti        
prevence sociálně patologických jevů 

Dlouhodobé cíle 

● Snížit počet sociálně patologických jevů u žáků školy (potírání projevů          
šikany, agrese, nadřazenosti atd.), 
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● Vytvořit dlouhodobou funkční strategii školy v oblasti preventivní        
práce,  

● Vytvořit právní povědomí, mravní a morální hodnoty, společenské        
normy, 

● Udržet příznivé sociální klima – pocit důvěry, atmosféru pohody a          
klidu,  

● Podporovat výchovu ke zdravému životnímu stylu, osvojení       
pozitivního sociálního chování a rozvoj 

● osobnosti v bio – psycho – sociálních souvislostech  

2.      Metody práce 

Aktivity pro žáky 
● Přednášky a besedy (v rámci školy, spolupráce s        

pedagogicko-psychlogickými poradnami, s dalšími organizacemi – Adra,       
Člověk v tísni, městská část Prahy 11) 

● Výukové bloky – zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů nebo          
týkající se zdravého způsobu života (viz další bod), 

● V rámci výuky společenskovědních oborů podporovat zdravý životní styl -          
provádět v hodinách výcvik sociálně psychologických dovedností,       
zdůrazňovat problematiku návykových látek, vliv prostředí na člověka,        
východiska ze stresových situací, úlohu zájmů, koníčků a sportu, promítání          
školních videokazet s následným rozborem a besedou.  

● Sportovní akce – jednorázové, pobytové,  
● Poradenská činnost (výchovný poradce, školní metodik prevence, ředitel        

školy), 
● Nástěnka – zaměřená na aktuální téma, zájmové činnosti žáků atd. 
● Kulturní akce – zájezdy do zahraničí, návštěva filmových a divadelních,          

výstav, odborné exkurze, Klub mladého diváka, předplatné do galerie         
Rudolfinum, 

● Akce pořádané studenty – Akademie, peněžní sbírky (Světluška, Srdíčkový         
den), 

● Okénko důvěry – možnost sdělit výchovnému poradci osobní problémy,         
stížnosti či úspěchy 
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Aktivity pro pedagogiky 
  

● Vzdělávací semináře pedagogů (v rámci školy, Pedagogicko – psychologická         
poradna, Člověk v tísni atd.), 

● Porady pedagogů – školní metodik prevence informuje ostatní pedagogy o          
novinkách v resortu preventivního programu), 

● Aktuality v rámci prevence jsou vyvěšovány na nástěnku ve sborovně a           
pravidelně rozesílány e-mailem. 

PLNĚNÍ 2017/18 pro ZŠ 
  

SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE 

Název programu Prezentace Policie ČR 

Typ programu Beseda, přednáška 

Stručná charakteristika programu Preventivní program státní policie    
zaměřený na informace o policii, na      
otázku trestného činu, šikanu,    
kyberšikanu, a nebezpečí sociálních    
sítí a na otázku drogové závislosti 

Realizátor Policie ČR 

Cílová skupina I a II. stupeň 

Návaznost programu na cíle PP Zvýšení bezpečnosti, řešení problémů    
bez pomoci drog 

  

Název programu „Nejde jen o prsa“ 

Typ programu Přednáška o prevenci 

Stručná charakteristika programu Přednáška o prevenci proti rakovině     
prsu 

Realizátor Veronika Bartošová 
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Cílová skupina II. stupeň 

Návaznost programu na cíle PP Zlepšení zdravého životního stylu,    
prevence výskytu rakoviny 

  

Název programu Ekologický projekt 

Typ programu Projekt, diskuze, exkurze, přednáška 

Stručná charakteristika programu Zaměřeno na zvýšení kvality prostředí     
v okolí školy, recyklace a třídění      
odpadu, návštěva spalovny a třídírny     
odpadu a pražské vodárny,    
problematika kontaminace vody 

Realizátor Eva Tarabová 

Cílová skupina II. stupeň 

Návaznost programu na cíle PP Zlepšení kvality prostředí, recyklace 

  
NESPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

Typ 
programu 

Projektové dny a stáže 

  Název programu Stručná charakteristika 

Škola aktivního občana Samospráva versus státní správa,    
právnické minimum, petice,   
referendum, založení spolku 

Studentská rada Založení studentské rady, možnost    
podílet se na chodu školy z pohledu       
studenta 

Natáčení filmu pro   
školu 

Realizace studentů na vlastní téma     
z oblasti společenských věd 
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Ruský den Seznámení s ruskou mentalitou a     
tvorba pokrmů typických pro Rusko 

AIESEC Projekt zaměřený na rozvoj vůdčích     
schopností a zapojení do    
mezinárodního projektu 

  

Typ 
programu 

Zahraniční a tuzemské výlety, sportovní kurzy 

  Název programu Stručná charakteristika 

Norsko Týdenní zážitkový pobyt v Norsku 

Návštěva Ruského  
centra 

Jednodenní výlet do Ruského centra 

Lyžařský kurz Týdenní pobyt, Tauplitz, Rakousko 

Austrálie Dvoutýdenní zážitkový výlet do    
Austrálie a na Nový Zéland 

Lidice – příběh obce Prohlídka pietního území s lektorem 

Skotsko Týdenní zážitkový pobyt ve Skotsku 

Kácov Školní výlet do Kácova, exkurze v      
pivovaru 

Petřín Jednodenní výlet pražskými parky,    
zaměřeno na botaniku 

Živohošť Adaptační kurz 

 Podmitrov Škola v přírodě 

 Malá Úpa Lyžařský kurz 
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Typ 
programu 

Odborné přednášky a besedy 

  Název programu Stručná charakteristika 

Příprava na maturitu a    
přijímací zkoušky na VŠ 

Beseda na zmíněné téma 

Elektřina a  
magnetismus v praxi 

Přednáška a praktická ukázka 

Fiesta Flamenca Beseda za účelem seznámení se se      
španělskými tradicemi a kulturou,    
jazykem a hudbou 

Bankéři jdou do škol Přednáška na téma bankovnictví 

Čítanka proti totalitě Představení čítanky na podporu    
výuky dějin 20. století 

Drž se svých snů Přednáška o problematice tělesně    
handicapovaných , Patrik Procházka 

Hodiny moderní chemie Přednáška a chemie v praxi 

Rada vlády pro lidská    
práva 

přednáška 

Právo – smlouvy a    
operátoři 

Odborná přednáška na dané téma 

IT interaktivně Přednáška pro střední IT školu 

How to Run a Startup a webchat with two American     
experts, who talk about how     
entrepreneurs can manage their    
start-ups 
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Typ 
programu 

Exkurze a veletrhy 

  Název programu Stručná charakteristika 

Týden vědy a techniky Exkurze do Akademii věd 

Metropolitní univerzita  
Praha 

Exkurze 

Anatomický ústav Exkurze zaměřená na lidské tělo 

Veletrh studentských  
firem 

Veletrh pro střední IT školu 

Návštěva muzea V rámci EVV 

Soudní jednání Exkurze k Obvodnímu soudu pro     
Prahu 1 

Body The Exhibition Exkurze s přednáškou 

High Schools Day 2016 Veletrh středních škol v zahraničí 

  
  

Typ 
programu 

Kulturní akce (divadla, filmy, festivaly) 

  Název programu Stručná charakteristika 

Festival mezinárodního  
filmu 

To nejlepší z francouzské,    
španělské, německé a ruské    
kinematografie 

Masaryk Film, Lucerna 

Národní památník na   
Žižkově 

Dokument o Janu Masarykovi 

Peter Black 1 Theatre performance 

  

http://www.praha.educanet.cz/


 
EDUCAnet – gymnázium, SOŠ a základní škola Praha, s.r.o. 

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 
http://praha.educanet.cz 

Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 

Typ 
programu 

Sportovní dny a turnaje 

  Název programu Stručná charakteristika 

Florbal Turnaj VŠFS CUP 

Florbal Turnaj Open Gate 

Laser game Sportovní aktivita 

Sportovní den Sportovní akce 

  

Typ 
programu 

Úspěchy v jazykové přípravě (zkoušky, olympiády, soutěže) 

  Název programu Stručná charakteristika 

FCE speaking Exam Cambridge British English Exam 

CAE speaking CAE speaking British Council 

PET Cambridge Exam Zkoušky PET v British Council 

ARS poetica /Puškinův   
památník 

Soutěž v recitaci 

Mundo Hispano Školní kolo soutěže ve španělském     
jazyce 

Testování ČŠI Srovnávací testování pro vybrané    
ročníky 

Konverzační soutěž v   
ruštině 

soutěž 
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Typ 
programu 

workshop 

  Název programu Stručná charakteristika 

Post Bellum Workshop v nahrávacím studiu    
neziskové organizace 

Tak tohle neprojde Zážitkový workshop z období    
normalizace – samizdat 

Příběhy našich  
sousedů – Post Bellum 

Reportáž, video 

Tvorba webového  
nástroje pro testování z    
AJ 

Workshop, střední IT škola 

 
V rámci výuky byly ve škole pořádány akce: Vánoční trhy a Vánoční akademie. 
Pedagogickým pracovníkům je celoročně umožněno další vzdělávání formou        
kurzů a přednášek. 
Školení pedagogických pracovníků v roce 2017/18 

Název kurzu, přednášky, školení pořadatel 

Homosexualita ve školním prostředí NIDV 

Kulatý stůl - matematika NIDV 

JA Firma JA Czech/Junior Achievement 

Cambridge English, Lets speak AKCENT College, Bítovská 5,    
Praha 4 

školení CERMAT ke školnímu komisaři NIDV 

Jak na sociologii (v 21. stol.), představení       
oboru, příjímací řízení pro studenty,     
scio-testy 

FSS MUNI BRNO 

Jak na gender studies? FSS MUNI BRNO 

http://www.praha.educanet.cz/


 
EDUCAnet – gymnázium, SOŠ a základní škola Praha, s.r.o. 

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 
http://praha.educanet.cz 

Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 

Politický populismus Občankáři 

Filmová výchova CinEdu 

NFA - setkání skupiny pro filmovou      
výchovu, víkendový workshop analýzy    
filmu; střih a zvuk 

Národní filmový archiv (Animánie    
Plzeň) 

Exam Success/Keeping it real/ GEvs BE Macmillan Education 

Konference asociace učitelů Aj Asociace učitelů angličtiny České    
republiky 

Essential Teaching Principles you (might)     
have forgotten 

Bohemian Ventures, webinař 

Grammar Ideas: Hi Tech, Low Tech, No       
Tech 

Macmillan Education 

Dave Spencer: Gateway to Maturita Macmillan Education 

Webinar led by D. Spencer: Grammar      
dead or alive 

Macmillan Education - Poland,    
certificate 

Jak na eTwinningový projekt o historii eTwinning NSS 

Instruktor lyžování Apul 

Let´s speak AKCENT International House   
Prague 

Letní škola Paměti národa Post Bellum, o.p.s. 

Leximapping Pedagogická fakulta UK 

LET'S Speak Akcent International House Prague 

JA Czech: Firma Junior Achievement/JA Czech 

Metodická konference Klett 

BOZP EDUCAnet 
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CDC - pilotáž kompetencí demokratického     
občana 

NIDV, Člověk v tísni 

Práce se všemi smysly při výuce němčiny Klett, FF UK 

Využití moderní techniky ve výuce jazyků Klett, MU Brno 

Recyklohranní Green Solution 

Přírodovědná gramotnost - tvorba testů Česká školní inspekce 

Školení k projektu Erasmus plus NAEP 

Cambridge English Let's Speak Akcent International House Prague 

Studium psychologie Dolnoslezská vysoká škola Wroclaw    
- studium pedagogika - psychologie 

 

1. Ekologická výchova a enviromentální výchova 

Hlavním cílem enviromentální výchovy je odpovědné enviromentální chování, tedy takové          

kdy lidé berou při svém jednání v potaz dopady možných řešení na životní prostředí a               

zapojují se do aktivit určených ke zvýšení životního prostředí. Úkolem enviromentální           

výchovy je pak vybavit k tomuto cíli žáky odpovídajícími znalostmi, dovednostmi a motivací. 

Na základní škole je enviromentální výchova realizována jako průřezové téma a jeho náplň             

se prolíná všemi ročníky v předmětech člověk a jeho svět, biologie, fyzika, chemie, ale také               

předmětech jako základy společenských věd, dějepis, vlastivěda. Jedná se o konkrétní           

témata vycházející z RVP. 

Žáci se také mají možnost zapojovat do třídění odpadu, péči o školní flóru a faunu, případně                

se ekologickými tématy setkávat prostřednictvím školních akcí a výletů, ve školním roce            

2016/2017 to byl například výjezd do Norska, Rakouska, Austrálie, Skotska, návštěva           

přednášek a další akce jako zoologické a botanické vycházky. V březnu pak proběhl třídenní              

ekologický projekt, jehož součástí byly přednášky, praktické workshopy a exkurze, kterých           

se žáci účastnili. 

 

 

http://www.praha.educanet.cz/


 
EDUCAnet – gymnázium, SOŠ a základní škola Praha, s.r.o. 

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 
http://praha.educanet.cz 

Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 

Praktické workshopy: Ohrožená Indonésie, využití dešťové vody, fyzikální a chemické          

experimenty ve zkoumání životního prostředí, deštný prales - Amazonka, ekologické          

katastrofy. 

 

Exkurze: Toulcův dvůr 

 

Environmentální výchova je tedy pevně danou a důležitou součástí vzdělávaní naší školy, ve             

školním roce 2017/2018 došlo k probrání všech stanovených témat. 

 

2 Multikulturní výchova 

Cíl MKV můžeme chápat také jako získání či rozvíjení různých kompetencí, které zahrnují             

mj. vědomosti, schopnosti, vlastnosti, dovednosti a promítají se jak do prožívání, tak i             

chování a jednání. 

 

Kompetence k rozvoji cílů MKV:  

 

Kompetence osobnostní – v této oblasti jde o : 

● Respekt a úctu k člověku obecně, ale i k jeho jinakosti, 

● chápání odlišnosti (jinakosti) jako možnosti vzájemného obohacení, 

● schopnost otevřenosti a aktivního přístupu v poznávání jiných kultur, subkultur,          

národů, ras, náboženství,  

● rozvoj kritického myšlení, které zahrnuje schopnost přijmout pluralitu, chápat a          

tolerovat odlišné zájmy, názory, postoje, hodnoty a schopnosti druhých. Orientovat          

se v množství informací, kriticky hodnotit mediální sdělení, odhalit manipulace, 

rozpoznat jevy rasové nesnášenlivosti, intolerance, diskriminace a xenofobních        

názorů a dokázat jim čelit, opouštěním rasových, etnických, náboženských a jiných           

předsudků,  

● schopnost empatie – vcítit se do situace jiných lidí  
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Kompetence sociální: 
● Jde o schopnosti a dovednosti prosadit vlastní právo, ale na druhé straně            

respektovat právo těch druhých. Rozvíjet dobré lidské vztahy na základě slušnosti,           

tolerance a úcty.  

 

Kompetence občanské: 
● Vyznačují se tím, že dodržujeme nejen svá práva, ale respektujeme práva a svobody             

ostatních. Zahrnují také ochranu a úctu k našim a jiným národním tradicím,   

kulturnímu a historickému dědictví. 

 

Kompetence interkulturní: 
● Jde o pochopení a porozumění kulturním odlišnostem příslušníků jiných  

sociokulturních skupin (etnických, náboženských, rasových). 

    
Hlavním cílem MKV ovšem zůstává zprostředkovat žákům – pozitivní kontakt s jinakostí            

(odlišností) a nebrat jinakost jako možný zdroj konfliktu, ale jako prvek k obohacení sebe              

sama. Na základní škole se multikulturní výchova prolíná napříč všemi předměty. 

3 Výchova k udržitelnému rozvoji 

Vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj je dlouhodobý, komplexní a synergický proces, který            

ovlivňuje všechny oblasti života, předpokládá si osvojení takových způsobů myšlení a           

rozhodování člověka, která povedou k udržitelnému jednání pro něj, ale především pro další             

generace. Jednotlivá témata trvale udržitelného rozvoje jsou zařazena do předmětů: člověk           

a jeho svět, biologie, chemie, science, zeměpis, fyzika, ale také do předmětů humanitních             

jako je vlastivěda, ZSV, dějepis, český jazyk a cizí jazyky. K rozvoji vědomostí a znalostí               

také dochází prostřednictvím školních výletů a exkurzí. V jednotlivých přírodovědných          

předmětech jsou také zařazovány projekty menšího rozsahu, které mají úzký vztah k            

problematice, například reálná stavba modelu nízkoenegetického domu, projekty zaměřené         

na nakládání s odpady, využívání obnovitelných zdrojů energie, neplýtvání s vodou etc. V             

letošním školním roce pak proběhl také velký třídenní ekologický projekt, jehož součástí byla             

právě témata, která úzce souvisí s trvale udržitelným rozvojem. Témata se týkala především             

zdrojů energie, vody, třídění a recyklace odpadů, žáci se také setkali s ekologickým             
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odborníkem, který jim přiblížil problematiku vypalování pralesů v Indonésii ve snaze získat            

co největší množství palmového oleje, žáci také formou exkurzí navštívili spalovnu odpadů,            

která spalováním vytváří energii, linku na třídění odpadu a vodárnu. Smyslem střední školy v              

problematice trvale udržitelného rozvoje by mělo být připravit absolventa pro kterého           

nebudou dané principy jen prázdnými slovy, ale bude se na trvale udržitelném rozvoji podílet              

po celý svůj život a pozitivně ovlivňovat i své okolí. Všechna témata trvale udržitelného              

rozvoje byla ve školním roce 2017/2018 probrána a formu jakou k tomu došlo hodnotím jako               

koordinátor EVVO za velmi zdařilou. 

4. Škola v přírodě 

Škola v přírodě proběhla od 18. 6. do 22. 6. 2017 v Podmitrově. Škola v přírodě byla                 

pořádána pro žáky I. stupně ZŠ. Na škole v přírodě byli k dispozici animátoři, kteří tvořili                

program pro žáky, dle jejich věku. Program byl volen tak, aby žákům poskytl co nejvíce               

dobrodružství, relaxace, ale také naukových podnětů. Celkový počet účastníků byl 63žáků.           

Žáci II. stupně zvolili jako místo Školy v Přírodě Březovou. Program byl zvolen tak, aby               

okusili své tělesné síly.  

 
5.  Soutěže a olympiády pořádané na střední škole 

 

Game on - development of PC games OAJ C3 Barbican City of London 
December 
2017 

Students´conference in ČB ANJ Schools of EDUCAnet 5.6.-7.6.2018 

Revolution Train DEJ NF Nové Česko 1. 11. 2017 

Königsweg NEJ EDUCAnet Praha 20. 12. 2018 

Symbolická moc českých 
korunovačních klenotů ZSV Pražský hrad 23. 1. 2018 

FSV Praha: Výzkumy ve 
společenských vědách ZSV FSV Praha 4. 6. 2018 

Vláda ČR ZSV Úřad vlády ČR 23. 3. 2018 

Týden vědy a techniky . přednáška, 
výstava Che Akademie věd 7.11. 2017 

Přírodovědný projekt Bio, Che EDUCAnet Praha 20.12.2017 

Veletrh vysokých škol Gaudeamus   25.1.2018 

Šachový turnaj Matematika Educanet Praha 26.9.2017 
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Mladý chemik Chemie 
Masarykova střední škola 
chemická 9.10.2017 

Revolution Train General  1.11.2017 

US embassy - meeting with Diplomat   April 

Ireland trip General   

 
7. Poznávací výjezdy 
viz příloha 

 
8. Zhodnocení výuky z pohledu vedoucích sekcí 

8. 1. Závěrečná zpráva předmětové komise přírodovědných a humanitních oborů 2017/2018 

  
Obsah: 
  
-       členové předmětové sekce 
-       obecné informace o předmětové sekci 
-       shrnutí průběhu školního roku 
-       akce a soutěže v průběhu školního roku 2017/2018 
-       plány na školní rok 2018/2019 

  
Členové předmětové sekce: 
  
PhDr. Veronika Bártová (CJL, DEJ, LIS, DES) 
PhDr. Eva Tarabová (BIO, CHEM, CHES, BIS) 
Mgr. Dagmar Findová (BIO, ZEM, ZES) 
Mgr. Tereza Vodičková (ZSV, CJL, LIS) 
Mgr. Veronika Prokůpková (TEV) 
Ing. Pavla Cidlinská (MDO, EKN) 
Mgr. Miroslav Slowik (CJL) 
Mgr. Tomáš Křovina (MUS) 
Jan Papajanovský (ZSV, OVS) 
Jana Beranová(DEJ) 
Robert Turák (TEV) 
  
 Obecné informace o předmětové sekci 
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Předmětová sekce přírodních a humanitních věd zahrnuje vyučující, kteří učí          

přírodovědné a humanitní předměty na naší škole. Vyučující se snaží žákům předat            

základní informace ze svých předmětů, při výuce ale klademe důraz na rozvíjení            

klíčových kompetencí žáka, který by měl ovládat po získání odborných informací.           

Naším cílem je vysvětlit žákům, proč je důležité probírané informace znát a jak je              

uplatnit v dalším studiu, ale i v pozdějším životě. 

Učitelé vyučují tyto předměty na gymnáziu, střední odborné škole a základní           

škole. Patří sem tedy všeobecně vzdělávací předměty, jako je český jazyk a            

literatura, dějepis, základy společenských věd, člověk a jeho svět, biologie, chemie,           

zeměpis, ale také celá řada volitelných seminářů, které jsou vyučovány na           

gymnázium. Obsahem těchto seminářů je prohloubit znalosti žáků v určitém oboru,           

důraz je ale také kladen na aktivitu žáka a jeho schopnosti zpracovat probírané             

informace do atraktivních výstupů a tím má žák možnost podělit se o své postřehy s               

ostatními spolužáky. U těchto aktivit je vždy kladen důraz na vlastní sebehodnocení            

žáka i hodnocení žákovy práce ostatními. Volitelné semináře jsou v rozvrhu žáků již             

od prvního ročníku, ve větší míře potom nastupují ve třetím ročníku a rozvrh ve              

čtvrtém ročníku je již z větší části tvořen právě volitelnými semináři, za sekci             

přírodních a humanitních věd je to například literární seminář, dějepisný seminář,           

občanskovědní seminář, zeměpisný seminář, biologický seminář či chemický        

seminář. 

 
Shrnutí průběhu školního roku 2017/2018 

  
Ve školním roce 2017/2018 došlo ke změně ve struktuře předmětových          

komisí. Od února 2018 došlo ke sloučení přírodovědné a humanitní sekce. Vedoucí            

této sekce se stala PhDr. Veronika Bártová. Také došlo ke změně ve složení sekce,              

hned od září jsme přivítali Mgr Veroniku Prokůpkovou (TEV) a Mgr. Tomáše Křovinu             

(MUS). Od druhého pololetí byla další posilou Jana Beranová (DEJ). V průběhu            

http://www.praha.educanet.cz/


 
EDUCAnet – gymnázium, SOŠ a základní škola Praha, s.r.o. 

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 
http://praha.educanet.cz 

Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 

školního roku se vyučující sekce účastnili celé řady školení a seminářů. Jejich            

přesný popis je uveden ve výroční zprávě školy. 

Ve školním roce 2017/2018 bylo na škole zahájeno bilingvní studium. V           

prvním a druhém ročníku gymnázia jsou vždy dvě paralelní třídy. V jedné třídě se              

vybrané předměty učí v angličtině. 

Ve školním roce 2017/2018 bylo na škole zahájeno formativní hodnocení          

formou EDU-ASSESSMENTU. Důraz byl tedy kladen na rozvíjení klíčových         

kompetencí a sebehodnocení žáků. 

 V průběhu školního roku také probíhaly nejrůznější akce, soutěže, olympiády          

a projekty. Soupis všech aktivit je uveden ve výroční zprávě školy. 

Humantiní sekce zaštiťovala tento rok celoškolní projektovou výuku. Během         

školního roku proběhlo několik projektových dní, jejichž tématem byly státní svátky.           

Přesnější popis všech projektových dní i výstupů žáků je možné sledovat na            

stránkách školy a je zaznamenán v jednotlivých zápisech předmětové sekce. 

Průběh celého školního roku 2017/2018 je podrobněji shrnut v jednotlivých zápisech           

předmětové sekce. 

 

 Plány na školní rok 2018/2019  
Příští školní rok čekají naši školu větší personální změny. Sekce          

přírodovědných a humanitních oborů bude obohacena o nové vyučující, kteří se           

ztotožňují s koncepcí školy. Noví učitelé budou vyučovat vybrané předměty v           

anglickém jazyce nebo budou angličtinu v daleko větší míře zapojovat do svých            

vyučovacích hodin. 

Sekce přírodovědných a humanitních předmětů bude nadále zaštiťovat        

celoroční projektovou výuku. Tentokrát bude projektová výuka zaměřena na         

rozvíjení znalostí z přírodovědných oborů. Bude zavedena tandemová výuka i další           

učební metody, které vedou ke zpestření výuky a k větší aktivitě žáka ve             

vzdělávacím procesu. Nadále budeme u žáků rozvíjet klíčové kompetence,         
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schopnost samostatně pracovat na zadaných úkolech, ale i vzájemnou týmovou          

spolupráci. 

  

V Praze dne 29. 6. 3018  

                                                                                         PhDr. Veronika Bártová 

  

8. 2. Závěrečná zpráva předmětové komise cizích jazyků 2017/2018 

 
Obsah 

 
- členové sekce 
- obecné informace o sekci 
- shrnutí průběhu školního roku, akce a soutěže v průběhu školního roku          

2017/2018 
- Výjezdy 
- Ročníkové práce 
- Postupový projekt 
- Akcent 
- Změna struktury sekce od 1.2.2018 
- Edu- Assessment 
- Zhodnocení CIEE 
- Erasmus plus v Educanetu 
- Spolupráce s EDUCAnet sítí škol 
- plány na školní rok 2018/2019 

 
 

Členové sekce: 
Agnieszka Critchlow, PhD 
Mgr. Tomáš Braun 
Mgr. Irena Horváthová 
Mgr. Jan Kyška 
Olga Weintraub M.A.  
Mgr. Wanda Holejšovská 
Mgr. Veronika Vrtělková 
Jose Alejandro Cruces 
Steve Burks 
Nicole Caniglia 
Paul Liu 
Helena Poněšická 
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Miroslav Slowik 
Mgr. Šárka Švábová 
 

Obecné informace o sekci 
 

Sekce cizích jazyků se soustředí na systematickou výuku jazyků v rámci všech            

dovedností (mluvený projev, psaný projev, užití jazyka, porozumění čtení a          

poslechu). Škola využívá kromě učebnic akreditovaných MŠMT i širokou škálu          

autentických materiálů a zdrojů. K výuce jazyka přistupuje s ohledem na moderní            

trendy výuky, jako jsou aplikace, IT podpora, e-learning, atd. Výstupy jednotlivých           

ročníků definuje podle Evropského referenčního rámce. 

Sekce cizích jazyků se dělí na sekci výuky anglického jazyka a sekci druhých cizích              

jazyků. V rámci druhých cizích jazyků se na škole vyučuje jazyk francouzský,            

německý, ruský a španělský.  

 

Shrnutí průběhu školního roku 2017/2018 

Ve školním roce 2017/2018 se sekce rozrostla o slečnu Mgr. Helenu Poněšickou            

(FRJ), M.A. Olgu Weintraub (ANJ, NEJ), a rodilé mluvčí z programu CIEE: Stevena             

Burkse (ANJ 1.stupeň), Paula Liu (WRK 1. stupeň), Jose Alejandra Crucese (SPJ,            

ANJ, ZSV ANJ, DEJ ANJ, ZEM ANJ), a také Nicole Caniglia, která fungovala v týmu               

školní družiny.  

Sekce anglického jazyka se zaměřila soutěž Best in English. V rámci sítě EDUCAnet             

se organizovala video soutěž: Videa se umístila na facebookových stránkách a žáci            

měli možnost hlasovat. Soutěž zatím není uzavřena.  

Mgr. Horváthová se systematicky zaměřila na pomoc nových učitelů v síti. Za síť             

zorganizovala výjezd do Českých Budějovic, kde se studenti sítě EDUCAnet měli           

možnost setkat a vyměnit si zkušenosti se studiem ANJ.  

Studenti se zúčastnili Human Kemper Foundation Essay competition. Studenta Mia          

Karolina Bartošová si za svůj esej odnesla “Honorable mention” a finanční odměnu.            

Škola připravuje pravidelně na certifikáty PET, FCE, CAE a CPE.  
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Podrobné výsledky soutěží Best in English, Best in Deutsch, Certifikátů,          

postupových zkoušek atd najdete v tabulkách a dokumentech sekce.  

 

V rámci výuky anglického jazyka škola nabídla také seminář se zaměřením na             

konverzaci v anglickém jazyce.  

 

Výjezdy:  

V roce 2017 členové sekce organizovali školní výlet do Stonetown na           

Českomoravské vysočině a zájezd do Irska. Cílem bylo poznat nativní kulturu a plně             

komunikovat v anglickém jazyce v běžném životě, tedy ve využívání služeb, interakci            

s rodilými mluvčími, atd. 

 

Jazyková škola Akcent:  

Sekce zároveň nastavila způsob spolupráce s jazykovou agenturou Akcent s cílem           

systematicky připravovat studenty na úspěšné složení jazykových zkoušek. V tomto          

ohledu je důležitá znalost zkouškových strategií a formátu testových úloh. 

Akcent organizoval kroužky jazyka pro 1. a 2. stupeň základních škol. Žáci byli             

rozděleni podle úrovní do přípravných skupin na následnou certifikaci.  

 

Změna struktury sekce od 1.2.2018:  

Sekce anglického jazyka a Sekce 2. jazyků prošly významnou změnou a od 2.             

pololetí 2018/2019 se začaly připravovat na reorganizaci a restrukturalizaci.  

V listopadu 2017 bylo vedením školy vyhlášeno výběrové řízení na vedoucího nově            

vytvořené sekce, nově, Sekce cizích jazyků. Vedoucí sekce se na základě           

výběrového řízení stala Olga Weintraub M.A.  

Sekce cizích jazyků má pod sebou jak Sekci anglického jazyka, tak sekce ostatních             

jazyků, CLIL, spolupráci s agenturou CIEE, spolupráci s jazykovou školou Akcent,           

mezisíťové vztahy a výměnné programy, DoFe program, soutěže, ŠvP cizích          

předmětů, a nově také metodiku a metodologii ANJ na 1. stupeň ZŠ. Sekce má tedy               

http://www.praha.educanet.cz/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kYknfwTc9b-PjwQ5ltsg1jM4aZqDnvPF1JK3tFWD6_M/edit?usp=gmail#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/101sJSLYWz1WRVf8jjbqHAFsZzbdAKg2DGQmH3APW2Mg/edit?usp=gmail#gid=1952180871
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pod sebou výuku cizího jazyka na 5 subjektech školy EDUCAnet: 1. stupeň ZŠ, 2.              

stupeň ZŠ, Gymnázium, bilingvní Gymnázium a střední školu IT.  

 

EDU - Assessment: 2. stupeň ZŠ, Gymnázium a IT SŠ zavedla nový způsob             

hodnocení studentů Edu-Assessment, který se opírá o definice znalostí a dovedností           

popsané v Evropském referenčním rámci. Edu- Assessment proběhl ve 4 fázích,           

časově shodných s dobou čtvrtletí.  

Studenti se na něm učí se objektivně ohodnotit a společně s pedagogem hledat             

optimální řešení pro jeho další rozvoj.  

 

CIEE:  

V rámci spolupráce s agenturou CIEE k nám v roce 2017/2018 dorazili 4 rodilí              

mluvčí za účelem výuky cizího jazyka a předmětů v ANJ na prvním stupni.             

Zkušenost zatím nebyla dobrá, což klademe za vinu několika faktorům:  

- malá informovanost rodilých mluvčích o běhu a charakteru 

- rozdíly v kultuře obou národů 

- nulové vedení v počátku 

- chybějící školení na začátku šk.roku v oblastech iSkoly, chodu školy, třídní           

agendy, třídnic atd 

 

V roce 2018/2019 převezme odpovědnost za hladký průběh spolupráce s CIEE           

vedoucí Sekce cizích jazyků.  

 

Erasmus plus v EDUCAnetu:  

V rámci programu Erasmus Plus přijíždějí studenti a absolventi vysokých škol na            

observace a stáž na naši školu. V roce 2017/2018 to byli studenti ANJ a primární               

pedagogiky ze Španělska. V roce 2018 očekáváme příjezd studentů a absolventů z            

Turecka. Vyhodnocením a další postupem pod novým vedením sekce se bude           

zabývat pololetní zpráva sekce za 1. pol šk. r.  2018/2019.  

http://www.praha.educanet.cz/
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Spolupráce s EDUCAnet sítí škol 
 
Na teambuildingu v dubnu 2017/2018 proběhlo mezisíťové propojení v rámci sekce.  

Proběhla mezisíťová konference v Českých Budějovicích (viz výše).  

V říjnu 2018 plánujeme návštěvu EDUCAnetu Brno v rámci zaučení nových posil v             

ANJ sekci Brno. (Mgr. Irena Horváthová).  

V listopadu 2018 plánujeme výměnný pobyt učitelů z Brna a Ostravy. Další            

informace v následné zprávě.  

 

Plány na školní rok 2018/2019 

 

Sekce cizích jazyků přivítá v roce 2018/2019 nové členy, s některými se v roce              

2017/2018 rozloučila. Členy sekce na šk. r. 2018/2019 jsou:  

Olga Weintraub M.A.  - vedoucí Sekce jazyků 
Agnieszka Critchlow, PhD (ANJ, HIS, CTM) 
Mgr. Irena Horváthová (ANJ, AJK) 
Mgr. Wanda Holejšovská (RUJ) 
Mgr. Veronika Vrtělková (NEJ) 
Jose Alejandro Cruces (SPJ, ZSV ANJ, ZEM ANJ, DEJ ANJ, ANJ) 
Hana Demmler (NEJ) 
Alena Woods (Družina) 
Lucy Knowlton (ANJ, KEK, MAT ANJ, Družina) 
Michael English (ANJ, Družina) 
Helena Poněšická (FRJ) 
Miroslav Slowik (SPJ) 
Jonathan Davies (ANJ) 

 

Plánujeme:  

- pravidelnou hospitaci a feedback 

- užší spolupráci mezi členy sekce 

- nasazení měsíčního feedbacku vedoucího sekce 

- zapojení metody CLIL a upevnění mezipředmětových vztahů 

http://www.praha.educanet.cz/
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- založení webu sekce 

- pravidelnou fotodokumentaci  a video-dokumentaci o práci studentů 

- výjezd do Londýna pro 2. stupeň  zš 

- výjezd do USA pro Gymnázium a sš 

- zájezd do Drážďan 

- výjezd do Berlína 

- další jazykové zájezdy 

- Nová metodika a metodologie na 1 stupni Zš na základech propojení metod            

CLIL a bilingvního vyučování 

- těsná spolupráce s vydavatelstvím učebnic Klett 

- nová řada výukových materiálů Bloggers pro 4. a 5. třídu ANJ 

- zavedení jedné hodiny z dotace ANJ na 2. stupni Zš a G, IT s rodilým               

mluvčím, u výkonnostně nejvyšších skupin 2 hodiny ze 4 s rodilým mluvčím 

- rodilí mluvčí v sekcích ANJ, NEJ, a FRJ 

- projektové dny v ANJ na 1. stupni  

- pravidelnou publikační činnost členů sekce 

- zběhlost se sociálními médii 

- propagace školy 

- spolupráce se zahraničními univerzitami 

- kontinuální spolupráce s programem CIEE 

- focus na mezinárodní program DoFe 

- příprava na zkoušky a certifikáty z cizích jazyků 

- Výměnné programy v rámci sekce jazyků v Brně a Ostravě (EDUCAnet) 

- to vše vedle precizního běžného chodu sekce a výuky podle a nad rámec ŠvP 

 

V Praze dne 28. 8. 2018  

Olga Weintraub M.A. 

  

http://www.praha.educanet.cz/
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V. 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI A VÝSLEDCÍCH KONTROL 
 

Ve školní roce 2017/2018 nebyla na základní škole provedena žádná kontrola. 
 

VI. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2017 

 
 

Auditovaný přehled příjmů a výdajů za kalendářní rok 2017 

NÁKLADY CELKEM 
1. Spotřeba materiálu 
2. Učebnice a učební pomůcky 
3. Spotřeba energie 
4. Příspěvky na stravování 
5. Školní akce 
6. Telekomunikace 
7. Nájemné a související služby 
8. Mzdové náklady 
9. Zákonné pojištění 
10. Daně a ostatní poplatky 

 
290 000 
175 000 
386 000 
27 000 
15 000 
127 000 

7 200 000 
15 254 000 
4 334 000 

99 000 

STIPENDIA A SLEVY NA ŠKOLNÉM 678 000 

VÝNOSY CELKEM 
1. Dotace z rozpočtu kraje 
2. Školné 
3. Služby 
4. Granty 
5. Peněžní dary 
6. Finanční výnosy 

 
17 607 000 
10 653 000 

0 
1 350 000 
250 000 

0 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - ZISK/ZTRÁTA + 1 275 000,- Kč  

 
  

http://www.praha.educanet.cz/


 
EDUCAnet – gymnázium, SOŠ a základní škola Praha, s.r.o. 

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 
http://praha.educanet.cz 

Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 

VII. PŘÍLOHY 
Adaptační kurz 5.-8. září 2017 Stará Živohošť 

  
5.-8.září se 5. a 6. třída (celkem 26 dětí pod dozorem Terezy Haimannové, Moniky              

Gáždové a Terezy Vodičkové) zúčastnila adaptačního kurzu. Kurz se konal v           

rekreačním středisku Stará Živohošť na Slapech. Ubytováni jsme byli v dřevěných           

chatkách a bylo možné využívat široké možnosti vybavení kempu (bazén, bowling,           

hřiště...). Program adaptačního kurzu byl zaměřen na seznamovací hry a hry, při            

kterých musí děti navázat mezi sebou spolupráci (společné hledání pokladu, hraní           

scének na vylosované téma, společné hledání kešek…). Nechyběl ani adrenalinový          

zážitek v podobě návštěvy lanového centra. Poslední večer jsme opékali společně           

buřty a kdo se odvážil, mohl se večer zúčastnit noční bojovky. Pátek dopoledne bylo              

věnováno celkovému zhodnocení pobytu účastníky a dále probíhalo vyhodnocení         

soutěží, které probíhaly po celou dobu pobytu. 

  

Výstup adaptačního kurzu na Facebooku Základní škola EDUCAnet zde: 

https://www.facebook.com/pg/ZakladniSkolaEducAnetPraha/photos/?tab=album&alb

um_id=1633190103378079 

Video z adaptačního kurzu zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=IcGisuuDiHM&feature=youtu.be 

 

   

http://www.praha.educanet.cz/
https://www.facebook.com/pg/ZakladniSkolaEducAnetPraha/photos/?tab=album&album_id=1633190103378079
https://www.facebook.com/pg/ZakladniSkolaEducAnetPraha/photos/?tab=album&album_id=1633190103378079
https://www.youtube.com/watch?v=IcGisuuDiHM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IcGisuuDiHM&feature=youtu.be


 
EDUCAnet – gymnázium, SOŠ a základní škola Praha, s.r.o. 

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 
http://praha.educanet.cz 

Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 

 

      
 

Přednášky o oceánech (21.9.2017) 

 
Ve čtvrtek 21.9.2017 se žáci třetí až deváté třídy základní školy a prvního ročníku              

gymnázia zúčastnili přednášek v rámci projektu NEPZ (výchovně vzdělávací projekt          

Nejbohatší ekosystémy planety Země), při spolku Prales Dětem, o ochraně životního           

prostředí. Byly zaměřené na světové oceány a navazovaly na přednášky, které na            

naší škole proběhly v předešlém školním roce při třídenním environmentálním          

projektu.  

Žáci měli možnost dozvědět se více o tom, jak bezohledně se lidstvo k oceánům              

chová, kolik plastů se v nich hromadí, jaké jsou důsledky. Výchovné vzdělávacím            

http://www.praha.educanet.cz/
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cílem přednášek bylo na základě představení konkrétních aktivit spolku zacílit na           

svědomí každého žáka a budovat vztah k přírodě a zvířatům. Zároveň bylo            

dohodnuto, že se naše škola stane partnerskou školou NEPZ. 

 
Bobřík informatiky 2017 

 
Od 6. do 15. listopadu jsme se zúčastnili celonárodní soutěže Bobřík informatiky, a             
to napříč všemi kategoriemi (od ZŠ4 až po maturanty)! Celkem za náš pražský             
EDUCAnet soutěžilo 155 našich borců všeho věku, pohlaví i informatických          
schopností - mezi téměř 75 tisíci soutěžícími z celé republiky se neztratili..! 
V soutěži předvedli velmi odvážný výkon všichni soutěžící! Zvláštní uznání nás           
všech v kategoriích KADET, JUNIOR a SENIOR ale zaslouží především výkony           
Pulato Rakhimova (ZŠ6), Elizabeth Zuri (ZŠ7), Adama Bohdálka a Tomáše Lapeše           
(oba ZŠ9), a dvou Janů - Srnce (C1) a Siegla (G1B), přičemž bodový zisk              
posledního a prvního (!) z uvedených byl nejvyšší z celé školy (204 bodů)! :-) V               
mladších kategoriích MINI a BENJAMIN dosáhli nejlepšího výsledku Adam Henton          
(ZŠ5) a Ivo Krátký (ZŠ4). 
Pro lepší představu o soutěžních úlohách, které naši reprezentanti zdolávali, jednu           
přidáváme: 
Bobří příbytek má 4 místnosti spojené chodbami. Skládá se ze tří pokojů (A, B C) a jídelny (F). 

10 bobrů spících v pokoji A dostalo hlad a všichni chtějí do místnosti F, samozřejmě co nejrychleji. 

V jedné chodbě může najednou lézt pouze jeden bobr (nikdy ne více bobrů současně) a trvá to                 
minutu, než takovou chodbu proleze. 

Místnosti jsou dostatečně velké, aby pobraly všechny bobry. 

Jaký největší počet bobrů může být v jídelně F po dvou minutách? 

 

 
Zdroj: Správné řešení úloh - X. ročník (2017) - Kadet. Bobřík informatiky [online]. České Budějovice: KIN PF JČU, 2017 [cit.                    
2017-11-27]. Dostupné z: https://www.ibobr.cz/vysledky-skoly?view=bebras&task=10&kategorie=3 

http://www.praha.educanet.cz/
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Všem soutěžícím DÍKY za poctivě odvedené výkony!! :-) 
 
Více info o soutěži a správnou odpověď na uvedenou úlohu hledejte na ibobr.cz 

 

KŘÍŽEM KRÁŽEM EVROPOU  
 

 

15.11. 2017 se žáci druhého stupně zúčastnili soutěže v anglickém jazyce v Dino             
School. Letošní ročník hostil 13 pražských základních škol v pěti kategoriích.           
Konkurence tedy byla obrovská. Soutěžilo se ve všech jazykových dovednostech, tj.           
mluvený projev, čtení, poslech, psaní. Účastníci také museli prokázat bezchybnou          
znalost slovní zásoby a gramatických jevů. Velkou roli hraje také pohotovost,           
přesnost a uplatnění zkouškových strategií. Naši studenti uspěli ve dvou soutežních           
kategoriích a obsadili druhá místa. Zúročili tak své zkušenosti ze zkoušek           
Cambridge - PET a FCE; jak je vidět, velmi efektivně. Všem výhercům gratulujeme! 

 
Projektový den (den třetí)  

Svoboda versus nesvoboda 
 

http://www.praha.educanet.cz/
http://ibobr.cz/
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Dne 16. listopadu jsme se opět sešli, abychom společně neobvyklým          

způsobem strávili den. Tentokráte věnovaný tématu svobody a nesvobody. Den,          
který je u nás i ve světě známý jako Mezinárodní den studentstva. 
 Není náhodou, že hlavně mladí lidé jsou citliví na útlak, represi a nesvobodu.             
Byli to právě studenti vysokých škol, kteří 17. listopadu v roce 1939 a 1989 vyšli do                
ulic, aby se zastali svobody. Ale co znamená svoboda pro současné dospívající?            
Lidi, kteří se už do svobody narodili? Občas se jako učitelé bojíme, že svobodu naši               
žáci vnímají jako něco samozřejmého, něco, o co není potřeba se starat. Ale             
demokracie je každodenní péče o polis, pocit, že i já se mám a mohu účastnit               
politické hry, zajímat se o věci kolem, být citlivý/á na bezpráví, vědět, že poslouchat              
se nemá vždy, že je někdy potřeba se postavit proti útlaku a nespravedlnosti, že              
zákony mohou být někdy psané proti duchu zákona, kdy občana nechrání, ale            
perzekuují.  

Cílem tohoto projektového dne bylo tedy přiblížit žákům pocit nesvobody, aby           
si uvědomili, jak důležité je pečovat o svobodu. Pouštěli jsme si filmy, které             
ukazovaly příběhy lidí, kteří se odlišovali od představ “mocipánů” nedemokratických          
režimů. Diskutovali jsme o odlišnosti, která neškodí, která zaslouží respekt, nikoli           

http://www.praha.educanet.cz/
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trest. Většina lidí, jejichž příběhy jsme si promítali, nedopadla dobře, nechť jsou nám             
tedy připomínkou, jak důležité je se vzájemně respektovat, tolerovat a nezotročovat.  
 

 

        

Vánoční výlet do Ratibořic  
8.12.2017 celá naše základní škola vyrazila na menší výlet do Ratibořic. Jeli            

jsme tam, abychom se dozvěděli něco o historii českých i zahraničních Vánoc.            
Myslím, že jsme si tento výlet moc užili a doufám, že jsme tam nebyli naposledy. 

Cesta nám trvala okolo 2 hodin, ale v autobuse jsme se rozhodně nenudili-            
koukali jsme na filmy a těšili se na to, co si pro nás letos připravili. 

Když jsme dorazili, tak pršelo, ale naštěstí jsme šli na prohlídku do zámku,             
tudíž to žádný problém nebyl. V zámku jsme, ve velmi hezké formě, zjistili spousty             
věcí o dřívějších Vánocích v bohatších rodinách a o tom, jak tento sváteční čas             
trávili. Ale bylo vidět, že se rádi podělili i s chudšími a že si času Vánoc velmi vážili a                  
moc si ho užívali.  

I v chudších rodinách byl tento čas velmi vzácný. Více o něm jsme se             
dozvěděli v menším domě na statku. Ale cesta k němu rozhodně nebyla jednoduchá,           
zhoršilo nám to bláto, které si nechtěně spousta z nás odnesla i domů 😊. 

Tento výlet jsme si všichni moc užili, poznali, pro nás, nové tradice a zvyky a               
dozvěděli se spousty informací, které v budoucnu rozhodně využijeme.  

Karolína Havelková 

EDUCAnet Praha, ZŠ 8 

http://www.praha.educanet.cz/
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Vánoční koncert v kostel U Salvátora (14. 12. 2017) 
  
V posledním týdnu před Vánocemi se uskutečnil školní koncert, který byl připraven            
panem profesorem Tomášem Křovinou. Zajímavá kulturní akce, jež se konala          
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poprvé v kostele U Salvátora, byla výsledkem několikaměsíční práce v předmětech           
Music. Účastnili se jí především žáci základní školy, vystoupili i někteří studenti            
střední školy. Jako první zazněla díla klasických autorů, např. Johanna Sebastiana           
Bacha či Fryderyka Chopina. Hudební doprovod zajišťovala Marie Steinerová,         
učitelka zpěvu na základní škole. Další doprovod zajistili žáci a studenti. Zajímavou            
hudební vsuvkou byl doprovod pana profesora Pavla Husy, který zahrál na           
kontrabas. Tento první hudební koncert v kostele se stane do budoucna tradicí.            
Jedná se o velmi atraktivní místo, které má řadu půvabů a poskytuje vynikající             
akustiku pro sborový zpěv a koncertování vůbec. Děti z prvního stupně se naučily             
celou řadu koled; na jejich výkonu byla vidět dlouhá a kvalitní příprava.  
Ohlasy na vystoupení byly značné a doufáme, že se v kostele U Salvátora sejdeme              
všichni opět příštím rokem v předvánočním čase.  
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 6th and 7th class annual EDCUAnet sleepover!  
Once again, we packed our pj, sleeping bags and good mood. We ordered pizzas and               

watched movies. But to make sure our parents were happy, we had a lecture about snakes                

and did some math! And, yes, we were asleep before midnight!  
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Časopis EDA  
Život na 1. stupni rekapituluje Časopis EDA. Byl vydáván vždy jako dvojčíslo. 
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